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Енергозбереження та енергоефективність міста
Програма енергозбереження та енергоефективності міста розроблена відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження" та постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива.
Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у
бюджетній сфері міста, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення
бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту,
підвищення культури енергоспоживання.
Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких
спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері енергозбереження,
вдосконалення міської системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах,
формування в населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання
енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Енергозбереження та енергоефективність міста
ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми
стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких
значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.
Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:
1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;
2) постійне зростання вартості енергоресурсів;
3) відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження та енергоефективності;
4) відсутність у місті бази цільових проектів з енергозбереження.
5) неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста засобами обліку та
регулювання споживання енергоносіїв;
7) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;
8) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до
впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

Енергозбереження та енергоефективність міста
Досягнення мети Програми енергозбереження та енергоефективності міста передбачається
шляхом реалізації заходів технічного характеру.
До заходів технічного характеру належать:
1) впровадження сучасних систем нагріву води за допомогою сонячних колекторів;
2) оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальних приладів внутрішнього і
зовнішнього освітлення сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами;
3) встановлення на дахах будівель, сонячні електростанції для покриття видатків на
електроенергію в бюджетних установах та підключення Зеленого тарифу для комунальних
підприємств.
4) утеплення та ущільнення будівель;
5) заміна віконних та дверних блоків на металоплатикові з енергосберігаючим склом.
6) модернізація діючих котелень – переобладнання, реконструкція та технічне переоснащення;

Сучасна система нагріву води за допомогою сонячних колекторів
Впровадження сучасних систем нагріву води за допомогою сонячних колекторів заощадить від 50
до 70 відсотків енергоносія на приготування горючої води
Геліосистеми на вакуумних колекторах
Колектор СВК-Nano ефективний для застосування
в цілорічному режимі в будь-якому регіоні України.
ККД колектора - до 92%. Володіє стійкою
продуктивністю в похмуру погоду. Доступні моделі
на 20 і 30 вакуумних трубок. У сонячному
колекторі СВК-NANO використаний класичний
дизайн корпусу теплообмінника. У цій моделі
традиційно використовуються високопродуктивні
вакуумні труби 3-hi solar з системою heatpipe
Трубчасті вакуумні сонячні колектори є найбільш
ефективними в холодну пору року. Завдяки
глибокому вакууму в скляних трубках, з яких
складаються такі колектори, тепловтрати
всередині сонячного колектора є мінімальними,
тому вони показують високу ефективність навіть в
20-градусний мороз!

Сучасна система нагріву води за допомогою сонячних колекторів

Система з п’яти сонячних колекторів
може забезпечити більше ніж 1300 л
гарячої води на добу. Така система
добре підійде для шкільних закладів,
дитсадків, спортивних шкіл та секцій.
Також таку систему можна встановити
на дахах лікарень, санаторій,
будинках пристарілих.
Кількість колекторів та комплектація
системи розраховується
індивідуально для кожної установи.
Система повністю автоматична,
безпечна, стабільна і не
потребує постійного контролю. Може
бути встановлена як окремо, так і в
комплексі з опаленням.

Сучасна система нагріву води за допомогою сонячних колекторів

Оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальни
сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами
Зовнішнє освітлення необхідно не тільки в
місті, де енергетична інфраструктура добре
розвинена, але й там, де до найближчого
підключення до центральної енергомережі
необхідно тягнутися багато кілометрів.
Освітлення потребують не лише вулиці, а й
віддалені парковки, стоянки
сільськогосподарських машин, проблемні
ділянки автотрас, території рекреаційного
призначення (парки, пляжі) і багато іншого.

Оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальни
сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами
Оптимальним рішенням для організації вуличного
освітлення часто є використання автономних
світильників на сонячній енергії. Їх установка не вимагає
ні підключення до електромережі, ні оформлення
дозволів. Ви самі вибираєте потрібно місце і просто
вмонтовуєте сонячний світильник на будь-яку відповідну
опору – стовп, стіну будівлі, паркан або навіть дерево!
Світильник складається з світлодіодного ліхтаря 12
світлодіодів потужністю 28Вт, 140-ватного фотомодуля,
12-вольтового акумулятора ємкістю 55Ач, контролера
заряду, а також системи кріплень і зберігання
обладнання для монтажу в міцному антивандальном
боксі, виготовленому зі сталі товщиною 2 мм.

Оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальни
сучасними енергозберігаючими освітлювальними приладами

Сонячні атономні, мережеві та гібридні електростанції

1 м² освітлюваної сонцем поверхні здатний генерувати до 1,1 кВт⋅ч електроенергії за день. Багато це
чи мало? Порахуйте, скільки квадратних метрів даху, навісів або відкритих майданчиків у Вашому
домогосподарстві або підприємстві не затінені. Помноживши цю кількість на 1,1, Ви дізнаєтеся, скільки
кіловат-годин сонячної електроенергії щодня даремно розсіюється в атмосферу у вигляді тепла і
відбивається назад у космос у вигляді світла.

Сонячні автономні, мережеві та гібридні електростанції
Залежно від потреб і можливостей, можливо встановити автономну сонячну електростанцію, яка
дасть повну енергетичну незалежність, або мережеву сонячну станцію, яка дозволить економити
електроенергію. Крім того, можлива установка гібридних фотоелектричних станцій, які крім повної
енергонезалежності також дадуть можливість продавати надлишки вироблення в мережу.
Щоб зрозуміти в чому різниця, погляньте на порівняльну таблицю

Сонячні автономні, мережеві та гібридні електростанції
Автономна гібридна станція для споживачів

Автономна гібридна сонячна
електростанція – основне або додаткове
джерело електроенергії.
Сонячне випромінювання не постійно в
часі, тому вироблення фотопанелей не
завжди відповідає споживанню енергії.
Для накопичення надлишкової
електроенергії та використанні її у
випадках коли споживання перевищує
вироблення використовують акумуляторні
батареї.
Автономні станції можуть мати потужність
від 0,5 кВт і більше.

Сонячні автономні, мережеві та гібридні електростанції
Мережева станція для покриття власних потреб

Мережеві сонячні електростанції, повністю
готові до включення в електромережу
загального користування.
Така станція дозволить значно знизити
споживання електроенергії в денний час.
Конфігурація мережевих сонячних
електростанцій має потужністю від 250 Вт
до 500 кВт.
Станція не потребує обслуговування, та
має характеристики постійной генерації
електроенергії більше 20 років.

Ключові переваги мережевих сонячних електростанцій:
●
●
●

●
●
●

Можливе застосування в місцях, де відсутні централізовані електророзподільні мережі.
На протязі всього терміну експлуатації генерується достатньо енергії для покриття власних
потреб.
Для будівництва підходять не тільки вільні від забудови майданчики землі, але й дахи та
фасади будівель, що дозволяє економити територію і зазвичай істотно знижує витрати на
будівництво.
Відсутня необхідність використання будь-яких видів викопного палива.
В сонячної електростанції відсутні рухомі частини, які шумлять і зношуються.
Для підтримки сонячної електростанції в працездатному стані немає необхідності в проведенні
трудомісткого технічного обслуговування.

